Gekoelde aanhanger

BBQ begint bij Keurslagerij
Burggraaf
Sinds 1906 kwaliteit en vertrouwen als
uitgangspunt
Bij elke BBQ-partij geven wij u de volgende
service:
		
• Gratis gas of kolen BBQ in bruikleen.
• Schoonmaken BBQ doen wij voor u, hier
rekenen we € 15.00 voor.
• Gratis ophalen en bezorgen in Culemborg
en Beusichem; daar buiten tegen een kleine
vergoeding.
• Gratis vanaf 10 personen, in een koelbox
geleverd. Hierin blijft uw vlees/salade 36 uur
op de juiste temperatuur.
• Op zondag barbecuen? Geen probleem met
de koelbox komen wij het zaterdagmiddag
bezorgen.
• Extra huurbenodigdheden? Geen probleem,
in samenwerking met Drost
catering&verhuur zijn er vele mogelijkheden.
Vraag er naar in de winkel.
• Allergie: maak het ons bekend en wij
houden er rekening mee!
Wij maken alle vleesproducten zelf, smakelijk
eten gegarandeerd!

De gekoelde aanhanger van Burggraaf is
ideaal als er extra koelruimte nodig is.
Op locatie wordt deze bezorgd en opgehaald
voor
€ 55,00*
Reserveer tijdig om teleurstellingen te
voorkomen.
*Tarief is enkel geldig in combinatie met een BBQ
partijbestelling.

Big green egg verhuur
Een keer iets bijzonders proberen: de Big
Green Egg is een keramische barbecue. Het
keramiek heeft de unieke eigenschap een
gelijkmatige temperatuur verdeling te geven.
Daarnaast door het speciaal ontworpen
ventilatiesysteem is de barbecue op de graad
nauwkeurig in te stellen.
Huur één van onze green eggs en probeer het
zelf voor een weekend!
Mini			
€ 55,00
Prijzen zijn inclusief gebruik van ECHT
houtskool, ECHT aanmaakkrullen en
schoonmaak doen wij voor u.
*Bij schade tijdens de huurperiode zijn we
genoodzaakt dit te achterhalen bij de huurder.

Prijzenlijst
• Gas BBQ		
Gratis in bruikleen
• Kolen BBQ		
Gratis in bruikleen
• BBQ schoonmaakkosten
€ 15,00
• BBQ gasverbruik		
€ 8,95
• ECHT houtskool/aanmaak
gemiddeld gebruik		
€ 12,50
• Partytent verhuur 3x3m
€ 25,00
• Statafel verhuur		
€ 5,00
• Gekoelde aanhanger		
€ 55,00

Burggraaf, keurslager
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijzen onder voorbehoud.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Zandstraat 6, Culemborg
Tel. 0345-512509
info@burggraaf.keurslager.nl
www.burggraaf.keurslager.nl

Volg ons
op facebook

BBQ pakketten ‘meat only’

BBQ Pakketten 'All-in'

Deze geselecteerde barbecuepakketten zijn
samengesteld uit ons ruime assortiment van
barbecuespecialiteiten. Pakketten zijn vanaf
4 personen. Graag 3 dagen van te voren
bestellen.

Alle ‘All-in’ pakketten zijn inclusief: opscheplepels,
BBQ tangen en koelbox. Pakketten vanaf 6 pers.
Graag 3 dagen van te voren bestellen.

‘BBQ aanvullers’

Club
‘Lekker en voordelig voor verenigingen en
partijen’
• Kipsaté stokje
• Grieks procureurlapje
• BBQ grillburger
• BBQ worst		
50
Prijs per persoon

5

Met deze pakketten kunt u uw BBQ aanvullen
zodat voor iedere gast er een gewenst stukje
vlees of vis is. Pakketten zijn per persoon te
bestellen. Graag 3 dagen van te voren bestellen.

Kids
‘Voor de kleine genieter’
• Kipsaté stokje
• BBQ Grillburger
• Huisgemaakte frikandel
Prijs per persoon

Populair ‘Meest verkochte BBQ schotel’

Vegetarisch

• Kipsaté stokje
• Gemarineerd filetlapje
• Beefburger
• Gemarineerde kipfilet
• BBQ worst

‘Liever geen vlees’
• Vegetarische hamburger
• Vegetarische shaslick
• Spies van verse groenten
Prijs per persoon

Prijs per persoon

695

Luxe
‘Als het bijzonder mag zijn’
• Biefstukspies
• Varkenshaas satéstokje
• Beefburger
• Gemarineerde kipfilet
• Kipshaslick
Prijs per persoon

875

Culinair ‘Voor de fijn proever’
• Varkenshaasmedaillonspies
• Rib-eye steak
• Black Angus burger
• Lamsspies
• Kipdijspies
Prijs per persoon

1395

‘Lek’ker pakket
‘Pakket net even anders’
• Saté van kipdij
• Gemarineerd speklapje
• Chipolataworstje
• Kipshaslick
• Beefburger
Prijs per persoon

325
475

1050

Voordeelpakket
Dit voordelige pakket word in bakjes geleverd
voor de koelkast. Handig om zo af te halen of
mee te nemen naar locatie.
• 4 BBQ Grillburgers
• 4 BBQ Worstjes
• 4 Gemarineerde speklapjes
• 4 Kipsaté stokjes
• Stokbrood en kruidenboter
• Rundvlees- en aardappelsalade
• 3 soorten sauzen
00
Prijs per pakket

35

6

75

Lekker en voordelig voor verenigingen en
partijen
• Kipsaté stokje
• Grieks procureurlapje
• BBQ Grillburger
• Barbecueworst
• 2 soorten salades (keuze uit aardappel-,
rauwkost-, rundvlees- of pastapestosalade)
• 3 soorten saus (saté-, knoflook- en bbq-saus)
• Mix van vers gebakken stokbrood
• Kruidenboter
• Luxe wegwerp borden en bestek
Prijs per persoon

Vis
’Zee specialiteiten’
• Garnalenspies
• Wilde zalmspies
• Tonijnspies
• Pangasiusspies
Prijs per persoon

Club 'All-in'

Bekijk onze website
voor meer recepten

1095

Populair ‘All-in’
Meest verkochte BBQ schotel
• Kipsaté stokje
• Gemarineerd filetlapje
• Beefburger
• Gemarineerde kipfilet
• BBQ worstje
• 2 soorten salades (keuze uit aardappel-,
rauwkost-, rundvlees- of pastapestosalade)
• 3 soorten saus (saté-, knoflook- en bbq-saus)
• Mix van vers gebakken stokbrood
• Kruidenboter
• Luxe wegwerp borden en bestek
Prijs per persoon

1245

Luxe ‘All-in’
Als het bijzonder mag zijn
• Biefstukspies
• Varkenshaas satéstokje
• Beefburger
• Gemarineerde kipfilet
• Chipolataworstje
• 2 soorten salades (aardappel-, rauwkost-,
rundvlees-, pastapesto of verse fruitsalade)
• 3 soorten saus (saté-, knoflook- en bbq-saus)
• Mix van vers gebakken stokbrood
• Kruidenboter
• Luxe wegwerp borden en bestek
Prijs per persoon

1425

Catering PLUS pakket
Alles uit handen met het cateringpakket.
In samenwerking met cateringbedrijf Drost, bij
te bestellen bij alle 'All-in pakketten'
Vanaf 20 personen
Inclusief:
• Onbeperkt frisdrankenassortiment
• Onbeperkt bier en wijnen
• Stoelen, tafels en statafels
• Biertap
• Glaswerk
• BBQ gebruik en schoonmaak
75
Prijs per persoon

15

Aanvulling pakket 'all-in' op 'meat only'
pakketten
• 2 soorten salades (keuze uit aardappel-,
rauwkost-, rundvlees- of pastapestosalade)
• 3 soorten saus (saté-, knoflook- en bbq-saus)
• Mix van vers gebakken stokbrood
• Kruidenboter
• Luxe wegwerp borden en bestek
50
Prijs per persoon

5

